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 Europees Parlement
2019-2024

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
De voorzitter

1.3.2021

De heer Johan Van Overtveldt
Voorzitter
Begrotingscommissie
BRUSSEL

Betreft: Advies inzake de algemene richtsnoeren voor voorbereiding van de begroting 
2022, Afdeling III – Commissie (2020/2265(BUI))

Geachte voorzitter,

In het kader van bovengenoemde procedure is de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en 
binnenlandse zaken ermee belast een advies uit te brengen aan uw commissie.

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de bevoegde 
Begrotingscommissie onderstaande suggesties op te nemen in haar algemene richtsnoeren 
voor de voorbereiding van de begroting 2022, Afdeling III – Commissie.

Hoogachtend,

(ondertekend) Juan Fernando López Aguilar
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SUGGESTIES

over de algemene richtsnoeren voor de voorbereiding van de begroting 2022, afdeling III 
– Commissie

(2020/2265(BUI))

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 314 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien artikel 106 bis van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap 
voor Atoomenergie,

– gezien Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad 
van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene 
begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) 
nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) 
nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot 
intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/20121,

– gezien Verordening (EU, Euratom) 2020/2093 van de Raad van 17 december 2020 tot 
bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-20272, en de 
gezamenlijke verklaringen van het Parlement, de Raad en de Commissie in dit verband3, 
alsmede gezien de unilaterale verklaringen daaromtrent4,

– gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 16 december 2020 tussen het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie betreffende begrotingsdiscipline, samenwerking 
in begrotingszaken en goed financieel beheer, alsmede betreffende nieuwe eigen 
middelen, met inbegrip van een routekaart voor de invoering van nieuwe eigen 
middelen5,

– gezien Besluit (EU, Euratom) nr. 2020/2053 van de Raad van 14 december 2020 
betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie en tot intrekking van 
Besluit (EU, Euratom) nr. 2014/3356, 

– gezien Verordening (EU) nr. 2020/2094 van de Raad van 14 december 2020 tot 
vaststelling van een herstelinstrument voor de Europese Unie ter ondersteuning van het 
herstel in de nasleep van de COVID-19-crisis7,

– gezien Verordening (EU, Euratom) 2020/2092 van het Europees Parlement en de Raad 
van 16 december 2020 betreffende een algemeen conditionaliteitsregime ter 

1 PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1.
2 PB L 433I van 22.12.2020, blz. 11.
3 PB C 444I van 22.12.2020.
4 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0357, bijlage II.
5 PB L 433I van 22.12.2020, blz. 28.
6 PB L 424 van 15.12.2020, blz. 1.
7 PB L 433I van 22.12.2020, blz. 23.
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bescherming van de Uniebegroting8,

– gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 20219 en 
de daaraan gehechte gemeenschappelijke verklaringen van het Parlement, de Raad en de 
Commissie,

– gezien de conclusies van de Raad van … betreffende de begrotingsrichtsnoeren 
voor 2022 (00000/2021),

– gezien artikel 93 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A9-0000/2021),

Terug op de rails: begroting 2022 voor herstel van de COVID-19-crisis 

1. is van mening dat de Uniebegroting 2022, gezien de onzekerheid over de vooruitzichten 
van de economie, die in 2022 naar verwachting niet zal herstellen tot het niveau van 
vóór de pandemie, en gezien de absolute noodzaak van een snel herstel van de 
economische en sociale schade als gevolg van COVID-19, een nog centralere rol moet 
spelen bij het waarborgen van een positieve en tastbare impact op het leven van burgers 
en het mede ondersteunen van de Europese economie, het aantrekken van investeringen 
en het creëren van werkgelegenheid overal in de Unie, met waarborging van gelijke 
kansen voor iedereen, alsook het bevorderen van het verkleinen van de economische, 
sociale, territoriale en generationele verschillen;

2. is derhalve voornemens een toekomstgerichte begroting op te stellen die bijdraagt aan 
het herstelproces en de Unie in staat stelt investeringen te stimuleren en de 
werkloosheid aan te pakken, de digitale en de groene transitie te ondersteunen, de 
vooruitzichten van de jonge generatie te verbeteren, met speciale aandacht voor 
jongeren in kwetsbare situaties, en de demografische uitdagingen aan te pakken, en die 
daarnaast een veilige en welvarende toekomst voor de burgers van de EU waarborgt; 
beschouwt deze prioriteiten van essentieel belang voor het ondersteunen van het herstel 
en het leggen van het fundament voor een veerkrachtiger Unie; 

2 bis. merkt op dat er, naast de vele voordelen die het herstelplan voor de lidstaten en de 
EU-burgers zal opleveren, altijd het risico bestaat dat criminelen zich middelen toe-
eigenen die bedoeld zijn om banen te redden en de legale economie in Europa te 
ondersteunen; is van oordeel dat de inspanningen ter bestrijding van fraude ten nadele 
van de begroting van de EU, corruptie, witwaspraktijken en financiering van criminele 
activiteiten in 2022 geïntensiveerd moeten worden;

Een bloeiende economie voor het bevorderen van investeringen en het aanpakken van de 
werkloosheid

3. herinnert eraan dat kmo’s nog altijd de ruggengraat van de Europese economie vormen 
en een cruciale rol blijven spelen bij het scheppen van werkgelegenheid en het 
stimuleren van groei; onderstreept het belang van een adequaat gefinancierd programma 

8 PB L 433I van 22.12.2020, blz. 1.
9 PB L xx, ….
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voor de interne markt voor het aanzwengelen van het concurrentievermogen van kleine 
ondernemingen door middel van het ontwikkelen van digitale en 
ondernemerschapsvaardigheden; onderstreept verder het potentieel van het programma 
InvestEU voor het aantrekken van duurzame, innovatieve en sociale investeringen, maar 
ook voor het ter beschikking stellen van kapitaalsteun voor kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo’s) die onder de crisis lijden;

4. benadrukt dat geïnvesteerd moet blijven worden in onderzoek en innovatie, met name 
om de EU in staat te stellen een stuwende kracht te zijn achter de groene en de digitale 
transitie; onderstreept in dat verband de bijzondere verdiensten van Horizon Europa, en 
acht het van essentieel belang dat kmo’s voldoende steun krijgen op het gebied van 
onderzoek en innovatie, zodat zij deze enorme uitdagingen actief tegemoet kunnen 
treden;

5. steunt krachtig het regionaal beleid als het belangrijkste investeringsinstrument van de 
EU-begroting voor het tot stand brengen van economische, sociale en territoriale 
cohesie, en als één van de hoekstenen van het herstel; benadrukt de rol van dit beleid 
voor het verwezenlijken van de strategische doelstellingen van de EU, zoals 
werkgelegenheid, groene economie en innovatie, en voor het bevorderen van een meer 
inclusieve en duurzame Unie;

6. bekrachtigt het belang en het potentieel van het programma EU4Health, dat in het 
nieuwe meerjarig financieel kader (MFK) het grootste gezondheidsprogramma ooit 
geworden is dat met middelen van de EU-begroting wordt gefinancierd; verwacht dat de 
synergie-effecten versterkt zullen worden tussen alle EU-programma’s die in 
aanvullende investeringen in de gezondheidssector voorzien, zoals het ESF+, het EFRO, 
Horizon Europa en Digitaal Europa; 

De uitdaging van de groene en de digitale transitie aangaan 

7. wijst op de urgentie, die door de COVID-19-crisis verder vergroot is, om de digitale 
kloof te dichten en de digitale transformatie van Europa te versnellen; wijst op het 
belang van synergie-effecten tussen EU-programma’s, teneinde de voorwaarden tot 
stand te brengen die nodig zijn voor de ingebruikname van baanbrekende technologieën 
en innovaties; beschouwt het programma Digitaal Europa als essentieel voor het 
verbeteren van het concurrentievermogen van Europa in de mondiale digitale economie 
en het verwezenlijken van technologische soevereiniteit; verwacht dat dit programma 
tot meer investeringen in high-performance computing, artificiële intelligentie en 
cyberbeveiliging in Europa zal leiden, alsook tot bevordering van geavanceerde digitale 
vaardigheden in de economie en de samenleving; benadrukt in dit verband dat 
algoritmen of toepassingen die worden ontwikkeld of ingezet, moeten stroken met de 
grondrechten, zoals die zijn verwoord in het Handvest van de grondrechten, met 
inbegrip van het recht op privacy en non-discriminatie;

8. onderstreept dat de EU-begroting uitermate belangrijk is voor het succes van de 
Europese Green Deal en de billijke transitie naar een duurzamere en veerkrachtigere 
economie; benadrukt in het bijzonder dat het belangrijk is dat voor de nieuwe 
groeistrategie voldoende middelen ter beschikking worden gesteld, teneinde de Unie in 
staat te stellen haar toezeggingen te honoreren en ervoor te zorgen dat niemand buiten 
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de boot valt, en is voornemens de tenuitvoerlegging van de strategie in de begroting 
2022 nauwlettend in de gaten te houden; beklemtoont in dit verband dat moderne en 
veerkrachtige infrastructuurvoorzieningen in de EU onontbeerlijk zijn voor het herstel 
van het concurrentievermogen en het tot stand brengen van de strategische autonomie 
van de EU; erkent dan ook de meerwaarde van de Connecting Europe Facility (CEF) en 
de ruimtevaartprogramma’s van de EU; 

Betere vooruitzichten voor de jonge generatie tot stand brengen en de demografische 
uitdagingen aanpakken

9. onderstreept dat, net als tijdens de nasleep van de financiële crisis van 2008, ook nu 
weer met name jonge mensen, en vooral jonge mensen in kwetsbare situaties zwaar 
worden getroffen door de gevolgen van de COVID-19-crisis; benadrukt dan ook dat 
absoluut alle financieringsmogelijkheden moeten worden onderzocht om de integratie 
op de arbeidsmarkt en de vooruitzichten voor jongeren met succes te waarborgen;

10. is ervan overtuigd dat duurzaam herstel in de Unie niet mogelijk is zonder dat Europa’s 
jonge generatie daarbij betrokken is; wijst er in dit verband op dat het bijzonder 
belangrijk is meer financiering ter beschikking te stellen voor programma’s van de Unie 
zoals Erasmus+, waarvan het succes bij het verbreden van de mogelijkheden op het 
gebied van onderwijs, opleiding en werkgelegenheid onbetwistbaar is; wijst op het 
potentieel van dit programma voor het op inclusieve wijze bevorderen van excellentie, 
innovatie en ondernemerschap;

11. benadrukt dat duurzame en langetermijnoplossingen moeten worden gevonden om de 
structurele demografische uitdagingen met succes aan te gaan, en de braindrain in 
landelijke, afgelegen en minder ontwikkelde gebieden van de EU te beperken; 
beklemtoont dat er financiële middelen nodig zijn om gebieden die met 
bevolkingsafname te kampen hebben, nieuw leven in te blazen en de vergrijzende 
bevolking in Europa voldoende steun te bieden op het gebied van toegang tot 
gezondheidszorg, mobiliteit en openbare diensten; onderstreept dat er passende 
structuren moeten worden opgezet om tendensen in kaart te brengen en maatregelen 
voor te stellen om adequaat op de demografische veranderingen te reageren; 

Buitengrenzen en migratiestromen beheren, internationale bescherming bieden en zorgen 
voor een veilige en leefbare omgeving voor iedereen

12. is van oordeel dat de grondrechten van personen, economische groei en welvaart, de 
interne veiligheid, het beheer van de buitengrenzen van de EU, de goede werking van 
de Schengenzone en het vrij verkeer binnen de EU onlosmakelijk met elkaar verbonden 
zijn; benadrukt dat het doeltreffende beheer van de buitengrenzen moet voldoen aan het 
internationale en Unierecht waarbij met name het recht op asiel en het beginsel van 
non-refoulement moeten worden geëerbiedigd; wijst erop dat er dringend 
onafhankelijke controlemechanismen moeten worden ingesteld om schendingen van de 
grondrechten aan de buitengrenzen te voorkomen; wijst op de belangrijke rol van het 
Europees Grens- en Kustwachtagentschap (Frontex) en het onlangs versterkte mandaat 
ervan; neemt voorts nota van de door OLAF en de Europese Ombudsman ingestelde 
onderzoeken naar Frontex, en van het besluit van het Parlement om binnen de 
Commissie LIBE een werkgroep op te richten om het beheer en de werking van Frontex 
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te controleren en te onderzoeken; benadrukt dat verhogingen van de 
begrotingstoewijzingen voor Frontex gepaard moeten gaan met een overeenkomstige 
toename van de verantwoordingsplicht en de transparantie, en onderworpen moeten 
zijn aan de verbintenis van het agentschap het recht van de Unie te zullen naleven; 
beklemtoont dat de begrotingstoewijzing voor Frontex voor 2022 die overwegingen 
moet weerspiegelen; benadrukt dat het Schengengebied verder moet worden 
geïntegreerd op basis van objectieve criteria en dat het vrije verkeer moet worden 
hersteld en de controles aan de binnengrenzen moeten worden opgeheven; beklemtoont 
het belang van robuuste EU-investeringen op het gebied van interne veiligheid, teneinde 
de samenhang en de overeenstemming met de grondrechten van de handhaving van het 
EU-recht en de justitiële reactie op grensoverschrijdende criminele dreigingen te 
verbeteren en de informatie-uitwisseling te bevorderen;

12 bis neemt er nota van dat in het meerjarig financieel kader 2021-2027 hogere bedragen 
voor de uitvoering van het migratie-, asiel- en integratiebeleid zijn uitgetrokken dan in 
de voorgaande jaren; roept op tot doeltreffende nationale en EU-programma’s die het 
gemeenschappelijk Europees asielstelsel versterken, legale migratie en integratie 
bevorderen, met inbegrip van veilige en legale trajecten, mensenhandel bestrijden en de 
waardige terugkeer van personen en vrijwillige terugkeer aanmoedigen; verzoekt de 
lidstaten en de Commissie te zorgen voor een toereikende financiële toewijzing om een 
adequate opvang en registratie van vluchtelingen-migranten en asielzoekers, een snelle 
behandeling van asielaanvragen en een doeltreffende integratie van migranten, 
asielzoekers en vluchtelingen te waarborgen; neemt er nota van dat het aantal 
overschrijdingen van de buitengrenzen van de EU met 13 % is afgenomen ten opzichte 
van 2020, onder meer als gevolg van de pandemie, terwijl het aantal aanhangige 
asielaanvragen, 876 200 in november 2020, zeer hoog blijft, zodat meer inspanningen 
nodig zijn om het aantal aanhangige asielaanvragen te verminderen; wijst op de 
verlegging van de migratieroutes, met name de Atlantische route, met een toename van 
889 % van het aantal aankomsten op de Canarische eilanden in 2020; vraagt om 
krachtiger maatregelen ter ondersteuning van de lidstaten waar de concentratie van 
migranten en asielzoekers groter is, zoals Griekenland, Italië, Malta, Spanje of Cyprus, 
en dringt er bij de Commissie op aan meer middelen uit te trekken om solidariteit en 
een eerlijke verdeling van de verantwoordelijkheden over de lidstaten te waarborgen; is 
ernstig bezorgd over het feit dat er nog altijd mensen overlijden bij de oversteek over de 
Middellandse Zee omdat er geen capaciteit is voor opsporings- en reddingsacties; is 
van mening dat opsporing en redding onder de verantwoordelijkheid van de lidstaten 
vallen en niet alleen aan niet-overheidsactoren kunnen worden overgelaten; dringt er 
bij de Commissie op aan om zo spoedig mogelijk een fonds in het leven te roepen ter 
ondersteuning van de oprichting van een EU-opsporings en reddingsmissie voor het 
Middellandse Zeegebied; dringt erop aan dat meer middelen worden uitgetrokken voor 
opsporings- en reddingsoperaties om het tragische verlies van mensenlevens op zee te 
voorkomen; benadrukt opnieuw dat een gedetailleerde uitsplitsing van de 
begrotingstoewijzingen nodig is door begrotingsonderdelen per specifieke doelstelling 
op het gebied van migratie en asiel in te voeren;

13. geeft aan dat alle agentschappen en organen die op het gebied van grondrechten, asiel, 
veiligheid, justitie en geïntegreerd grensbeheer actief zijn over passende financiering, 
personeel en opleidingsmogelijkheden moeten beschikken, teneinde in staat te zijn hun 
steeds groter wordende takenpakket uit te voeren, met inachtneming van de 
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bescherming van de grondrechten van personen, met name bij hun acties;  

14. is van mening dat de EU haar inspanningen om toenemende gevaren voor de veiligheid 
zoals terrorisme, radicalisering, gewelddadig extremisme, criminele smokkel, 
drugssmokkel of cybercriminaliteit en hybride dreigingen in Europa aan te pakken moet 
opvoeren; is van oordeel dat bij de toewijzing van financiële middelen rekening moet 
worden gehouden met de veranderende aard van bedreigingen, zoals de opkomst van 
rechts-extremisme, en dat ingezet moet worden op de aanpak van de onderliggende 
oorzaken, en betere coördinatie van deze programma’s op EU-niveau; is ingenomen met 
de strategie voor een Veiligheidsunie die de Commissie op 24 juli 2020 heeft 
gepresenteerd, en dringt aan op een adequate financiering van de actieplannen 
daarvan; wijst erop dat de pandemie heeft geleid tot de opkomst van nieuwe 
uitdagingen op het gebied van criminaliteit; 

14 bis. wijst op het belang van een goede uitvoering en een goed operationeel beheer van 
grootschalige IT-systemen van de EU op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht 
(EES, ETIAS, ECRIS-TCN, EURODAC, VIS, SIS);

15. onderstreept dat de EU de taak heeft ervoor te zorgen dat ze over voldoende middelen 
beschikt om in te spelen op de geopolitieke gevolgen van de crisis en zorg te dragen 
voor een veilig en stabiele mondiale omgeving;

Bescherming van de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten

15 bis. geeft uiting aan zijn diepe bezorgdheid over de aanzienlijke verslechtering van de 
rechtsstaat, de democratie en de grondrechten, waaronder de onafhankelijkheid van de 
rechterlijke macht, de scheiding der machten, de bestrijding van corruptie en de 
artistieke, academische en mediavrijheid in sommige lidstaten; dringt derhalve aan op 
een aanzienlijke verhoging van de financiële middelen die worden aangewend om de 
bescherming van deze fundamentele beginselen te waarborgen; is in dit verband 
ingenomen met het actieplan Democratie; is voorts ingenomen met de continue 
omvattende werkzaamheden die het Bureau voor de grondrechten verricht met 
betrekking tot het recht en de praktijk van de lidstaten op deze gebieden; is van oordeel 
dat uit de begrotingsbepalingen moet blijken dat de deelname van het maatschappelijk 
middenveld aan het publieke debat en aan de besluitvorming, met name tijdens de 
Conferentie over de toekomst van Europa, moet worden gesteund, en dat deze 
bepalingen tevens de noodzaak moeten weerspiegelen om schendingen van de 
grondrechten te monitoren en de veiligheid van journalisten, kunstenaars, onderwijzers 
en academici te waarborgen;

15 ter. herinnert eraan dat onafhankelijke onderzoeksjournalistiek essentieel is voor een goed 
functionerende democratie, omdat daarmee de burgers kunnen beschikken over 
deugdelijke en op feiten gebaseerde informatie en dus beter ingelicht zijn, desinformatie 
wordt tegengegaan, en misstanden en misdrijven aan het licht worden gebracht; 
benadrukt dat de journalistiek in heel Europa voor grote uitdagingen staat, waarvan het 
gebrek aan financiële middelen een van de grootste is, waardoor de onafhankelijkheid 
en het voortbestaan van de journalistiek in gevaar zijn; pleit voor ambitieuze 
financieringsprogramma’s binnen de Europese begroting op dit gebied;

15 quater. benadrukt dat het nieuwe programma Burgers, gelijkheid, rechten en waarden 
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van strategisch belang is voor de versterking van de democratie, de gelijkheid en de 
rechtsstaat in de EU en het Europees burgerschap; wijst erop dat het programma een 
nieuw onderdeel inzake de waarden van de Unie omvat waarmee financiële steun wordt 
geboden aan maatschappelijke organisaties die op plaatselijk, regionaal en 
transnationaal niveau actief zijn bij de bevordering van rechten, en dat aldus ook de 
bescherming en bevordering van de waarden van de Unie en de eerbiediging van de 
rechtsstaat worden versterkt en wordt bijgedragen tot de democratische dialoog, 
transparantie en goed bestuur, ook daar waar de ruimte voor het maatschappelijk 
middenveld krimpt; benadrukt voorts het belang van financiering voor een betere 
bevordering van gendergelijkheid, de bestrijding van gendergerelateerd geweld en de 
bevordering van vrouwenrechten, met inbegrip van seksuele en reproductieve 
gezondheidsrechten en LGBTIQ-rechten in de lidstaten; wijst er tevens op dat het 
programma Justitie een specifieke doelstelling bevat, namelijk de ondersteuning en 
bevordering van de justitiële opleiding, met het oog op de bevordering van een 
gemeenschappelijke juridische, justitiële en rechtsstatelijke cultuur; merkt voorts op dat 
justitiële opleidingen ook moeten bijdragen tot de bewustwording inzake discriminatie 
en inzake de gevolgen voor de grondrechten van de digitalisering van de 
strafrechtstelsels; dringt erop aan dat de financiering van deze programma’s tijdens de 
MFK-periode gelijkmatig wordt uitgegeven en dringt aan op volledige besteding van de 
jaarlijkse middelen voor de specifieke genoemde doelstellingen;

Specifieke en horizontale aspecten van de begroting 2022

16. verwacht, in de aanloop naar de goedkeuring van de begroting 2022, dat het volledige 
potentieel van het MFK-pakket zal worden gerealiseerd en is voornemens de 
tenuitvoerlegging van alle elementen van de bereikte overeenkomst nauw te volgen; 
herbevestigt het belang van een functionerend conditionaliteitsregime voor de 
rechtsstaat, dat volledig in overeenstemming is met de onlangs aangenomen 
verordening over een algemeen conditionaliteitsregime ter bescherming van de 
EU-begroting die op 1 januari 2021 in werking is getreden, en van een snelle uitvoering 
ervan; herinnert eraan dat 2022 het eerste jaar van toepassing van de 
programmaspecifieke aanpassingen krachtens artikel 5 van de MFK-verordening is, 
onder andere betreffende de middelen voor de EU-vlaggenschipprogramma’s die met 
het nieuwe, op boetes stoelende mechanisme zullen worden gefinancierd;

17. beklemtoont dat, als gevolg van de late goedkeuring van het MFK 2021-2027, de start 
van EU-vlaggenschipprogramma’s zoals Erasmus+ en Horizon Europa, alsook de 
financiering voor de strategieën voor de Green Deal en de digitalisering, aanzienlijke 
vertraging hebben opgelopen; verwacht daarom dat alles in het werk wordt gesteld om 
ervoor te zorgen dat alle nieuwe EU-programma’s in 2022 volledig operationeel zijn en 
dringt erop aan dat gewaarborgd moet worden dat geen enkel EU-programma leidt tot 
grootschalige toezichts- en discriminerende praktijken; herinnert in dit verband aan de 
gemeenschappelijke verklaringen van het Parlement, de Raad en de Commissie over het 
aanpakken van de COVID-19-crisis zoals vervat in de gezamenlijke conclusies 
betreffende de begroting 2021, waarin bijzondere aandacht wordt besteed aan die 
sectoren van de economie die het zwaarst onder de crisis lijden, zoals kmo’s, het 
toerisme en de horeca, alsook de mensen die het zwaarst worden getroffen;    

18. verwacht verder dat in de begroting 2022 voldoende betalingskredieten worden 



AL\1226130NL.docx 9/9 PE689.589v02-00

NL

opgenomen, voor zowel de nieuwe programma’s als de afronding van bestaande 
programma’s, met name gezien de naar verwachting grotere behoefte aan betalingen op 
het gebied van cohesie, ook om ervoor te zorgen dat de begroting van de Unie in de 
nodige economische stimulansen voorziet;

19. beklemtoont dat de EU-begroting in 2022 aanzienlijk zal worden versterkt door het 
herstelinstrument voor de Europese Unie (EURI), en dat ten minste 60 % van alle 
hiervoor beschikbare middelen vóór het eind van dat jaar onder de verschillende 
programma’s moet worden vastgelegd; maakt zich evenwel zorgen over de vertraging 
bij de opgenomen en verstrekte leningen in het kader van dit instrument, hetgeen toe te 
schrijven is aan het feit dat het nieuwe eigenmiddelenbesluit, dat daarvoor de grondslag 
vormt, nog niet van kracht is; verzoekt de lidstaten dan ook het proces van ratificatie 
van het nieuwe eigenmiddelenbesluit verder te versnellen, teneinde de tijdige start van 
de herstelinspanningen en het effect daarvan niet in gevaar te brengen; 

20. onderstreept dat de Uniebegroting 2022 een tussenstap zal vormen tussen de eerste en 
de tweede stap van de routekaart voor de invoering van nieuwe eigen middelen; wijst in 
dit verband op het belang van een soepele tenuitvoerlegging, teneinde ervoor te zorgen 
dat de nieuwe eigen middelen in ieder geval gebruikt kunnen worden ter dekking van de 
uitgaven in verband met de terugbetaling van het EURI;

20 bis. is ernstig bezorgd over de ontoereikende middelen die zijn toegewezen aan sommige 
EU-agentschappen en -organen die actief zijn op het gebied van justitie en 
binnenlandse zaken (JBZ), hetgeen gevolgen zal hebben voor hun capaciteit om hun 
mandaat volledig uit te voeren; herinnert aan het feit dat het takenpakket van die 
agentschappen en organen is uitgebreid; dringt aan op een adequate financiering en 
personeelsbezetting van de EU-agentschappen en -organen op het gebied van JBZ; 
wijst erop dat een aantal van die agentschappen en organen in 2022 wellicht meer 
financiële middelen en personeel dat is aangeworven in passende categorieën nodig 
zullen hebben om hun mandaat te kunnen vervullen; herhaalt zijn oproep tot verdere 
maatregelen ter verbetering van de opleiding van personeel belast met 
rechtshandhaving, zodat zij hun taken efficiënt kunnen vervullen, alsmede ter 
verbetering van de opleiding op het gebied van strategieën ter bestrijding van racisme 
en discriminatie en ter voorkoming, identificatie en uitbanning van raciale en etnische 
profilering en geweld; dringt er niettemin op aan dat een doeltreffend, transparant en 
genderevenwichtig beheer van JBZ-agentschappen een voorwaarde is voor meer 
financiering, met inbegrip van met name de volledige naleving van de grondrechten, en 
dat alle JBZ-agentschappen het EU- en het internationaal recht moeten naleven en de 
waarden van de EU in hun werkzaamheden moeten uitdragen;

21. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 
de Rekenkamer.


